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„Doinhilor şi onorăţi audibori. 

După o! titrerăperă” de aproape doi aiii, în 
cake! timp de gfea' încercare templul nostru'a fost 
închis; reincepem activitatea: noastră, universitară: : 
Doamne ajută! N 

Mai mulți 'din tovarășii rioştri de muncă lip: 
sesc 'din rândurile noastre: Mulţi din” ei ău dat 
viaţa lor" jertfă pe altarul patriei. Onoare lor! 
Amintirea; lor, pentru ' care Universitatea, Alina 
măâler, are să poarte cuvenită grijă, va: rămâne 
scumpă nouă: şi generaţiunilor' viitoare ce se vori 
succedă” în incinta: acestor ziduri. 

Jertfa lor, cerută pentru: un scop ce ru eră 
să fie atins în împrejurările date, a fost compen- 
sală: în altă : parte, prin evenimentele ce necesi- 
tâtea, istorică le-a adus. Cumplitul războiu, care 
ne-a cășunat încercări atât de grele 'şi jertfe atât 
de 'mari, a'adus prăbușirea imperiului rusesc, â, 
colosului apăsător care de mai mult de un secol
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ţineă in lanţuri o parte scumpă a neamului nostru 

și ameninţă viaţa noastră politică şi naţională, 

prin năzuinţele ce-i îndreptau paşii peste trupul 

țerii noastre. 

Azi, colosul e prăbuşit. Basarabia, fiica ră- 

pită a României, ruptă din trupul vechei Moldove, 

după 105 ani de suferinţe sub jugul ţarismului 

rusesc şi sub anarhia din urmă, e liberată şi re- 

unită prin voinţa. sa. pentru. totdeauna, cu patria 

mumă. Cu inima înduioșată, România 0 cuprinde 

în braţele, sale, istovite, de, „grea. luptă, dar. Învio- 

rate de. raza inseninătoare, Ce, steaua ei i-0 trimiţe 

în aceste „remi. de răstriște Şi, de &rea cumpănă; 

Prin rezultatul la care am ajuns, se adeve- 

reşte, încă odată „vorba, din bătrâni: Nu. sunt vre- 
mile "sub e cârma, „omului,. ci bietul. om, sub. vremi». 

In. taina lor nepătrunsă, legile, după care se 

desfăşoară. istoria „omenirii, şi vremile ce ele le-au 

adus, independenţ de, „Yoinţa, omenească ce a de- 

terminat scopul ; propus, au, „realizat. „ceea, ce eră, 
fireşte realizabil şi- mai aproape de urmărit: „Ast- 
fel faptele au dat dreptate celora care aveau în 
vedere, afirmarea aspiraţiunii paţionale în această 
direcţie. 

. 

+ 

In toate timpurile, faptele cele mai mari ale, 
istoriei s'au realizat. numai, prin concursul eveni- 
mentelor ce condiţiunile desvoltării istorice. le-au 
produs. In. toate timpurile, personalităţile cele 
mari ale istoriei au fost acei oameni geniali care,
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pătrunzând tainele timpului lor, au știut să fo- 

Josească împrejurările epocei respective spre a 

aduce la îndeplinire aspiraţiunile realizabile ale 

naţiunii. Ferice de ţara, ferice de poporul care, 

"în aşă răspântii ale istoriei, are parte de atari 
personalităţi conducătoare. 

Nu avem aci căderea de a judecă şi apreciă 
faptele şi persoanele active ale prezentului, la a 

cărui desfășurare istorică: asistăm cu mai multă 

sau mai puţină părtinire. “Domeniul istoriei nu este 

prezentul, ci trecutul care-a dat naştere prezen- 

“tului. Şi dacă scopul final al istoriei ca ştiinţă este 
de a face să înţelegem prezentul prin cunoştinţa 

trecutului, ea. totuş, având în vedere prezentul, nu 

are cuvântul asupra acestuia. Prezentul urmează 
să intre în domeniul istoriei numai după ce devine 

trecut, ca producător al altui prezent în viitor. 

In înlănţuirea neîntreruptă dintre trecut, pre- 

zent și viitor, se desfăşoară istoria ca desvoltare 

a omenirii. | 
In trecutul nostru, țara şi neamul nostru au 

fost adeseori: supuse la grele încercări şi la: mari 

jertfe. Dar cu toate răstriştele vremilor, desvol- 

tarea noastră istorică în Statul: naţionali a mers 

- mereu înainte. Ea s'a desfăşurat în linie ascen- 

dentă, chiar şi în timpuri de decadenţă aparentă, 

când decăderea trecătoare într'o direcţie eră com- 

pensată printr'o desvoltare ascendentă - în altă 

direcţie. -
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Suntem în desvoltare ascendentă. Să avem 
deci credinţă tare în steaua noastră |! Cu necesitate 
istorică, ea. ne va conduce la indeplinirea menirii 

noastre între popoare. Dar să nu uităm ețerna 

lege a istoriei că numai acel.popor trăieşte, creşte 

şi infioreşte, care ştie să-și facă datoria în pro- 

gresul omenirii spre perfecţionare. 

„Ce, eră Prusia la începutul secolului trecut ?— 
După lena, și Tilsit, redusă: la jumătate din teri- 
toriul ei de. altă dată, ea aveă o întindere şi po- 
pulaţie aproape cât România. noastră. Şi ce-a 
devenit în mai puţin de 100 de ani!— Cu o voinţă 
de oţel ce nu'are seamăn, - ea s'a reformat și re- 
generat dela talpă până în creştet; a. devenit pu- 

terca predominantă în confederaţia germană şi 
a făcut unitatea Germaniei, iar, astăzi este prima 
putere militară a lumii. Jată ce. poate face un 

popor care vrea să trăiască şi care ştie să-și facă 
datoria faţă. de Statul său. 

Binele şi mărirea Statului mai înainte de 
toate, mai presus de, toaţe. Aceasta i-a fost sfânta 
deviză. Salus veipublicae eră şi legea supremă sub 
regimul căreia a crescut şi s'a înălțat poporul 
roman, stăpânitorul lumii antice. Aceasta să ne fie 

Şi nouă lege sfântă pentru toate actele, Și manifeș- 
tările noastre ca fii ai patriei, . , 

Unul din factorii cei mai de. feunte, putem 
zice chiar factorul cel mai de frunte între toţi,
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prin care Prusia, ca și Germania întreagă, a, adus 

la, îndeplinire opera ce i-a' făcut mărirea şi i-a 

dat puterea, predominantă, a fost şi este şcoala: 

acea şcoală care a făcut ca în armata germană 

să nu se găsească niciun analfabet; acea şcoală 

care a crescut națiunea în disciplina, în simţul 

de datorie şi în devotamentul „pentru patrie 

ce-i atrag admiraţie. o 
Școala, este şi câmpul activităţii noastre, 

scumpi auditori. Și cum școala românească va 

formă generaţia tânără de astăzi, aşă va fi Ro- 

mânia, de mâne. lată -marea răspundere ce avem 
şi ce veţi avea pentru pregătirea viitorului. - 

Numai dacă fiecare membru răspunzător al 

Statului îşi face cu conştiinţă şi pe deplin datoria 

la locul unde e pus, organismul întreg al naţiuni 

îşi îndeplineşte bine funcțiunile şi prosperează. In 

ori-ce organism, fizic sau social, funcțiunea lui 

„e condiţionată de organele ce-l alcătuesc. Dacă 

organele funcționează, bine, organismul intreg 

merge bine; dacă, din nenorocire, unele organe 

sunt netrebnice, organismul întreg sufere sau 

piere chiar. i ia 
Greaua, incercare prin care am trecut a scos 

la, iveală, şi organe netrebnice ale organismului 

nostru naţional, care au pângărit un ideal sfânt. 

E o constatare dureroasă; dar adevărul nu tre- 

bue ascuns. Să ne fie de învăţătură, pentru ca
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să ştim a. feri în viitor organismul nostru naţional 
de atari organe netrebnice. . E 
„Mai mult prin încercări dureroase decât prin 

succese ușoare, învățămintele istorici inareaptă 
pe popoare. Şi aceste învăţăminte ne arată că nu 

atât prin împrejurări din afară cât mai ales prin 
stările din lăuntru se înalţă şi cad popoarele. 
„„. Fie ca învăţămintele câștigate să ne îndrepte 
calea viitorului! 

Revin la Basarabia. Cine nu ştie câtă asuprire 
avu să îndure. neamul .românesc de peste Prut 
sub stăpânirea rusească ! Oţelit prin suferinţe şi 
întărit în credinţa, puterii sale de viaţă, el se re- 
uneşte azi cu patria mumă, aducându-i nouă pu- 
tere de viaţă şi nouă tărie de credinţă. 

Sub cuvânt de liberare de sub jugul turcesc 
— jug care nu eră decât cel al unei suzeranităţi | 
mai mult sau mai puţin apăsătoare, care însă ne 
ingăduiă, totuş o desvoltare proprie naţională, sub 
principi şi deregători proprii, cu legi şi aşezăminte 
româneşti, cu biserică şi cultură naţională, — sub 
cuvânt de liberare de sub acest jug zis «păgân», 
Rusia «pravoslavnică» năzuiă, încă dela Petru cel 
Mare încoace, să pună stăpânire pe principatele 
Surori Moldova şi Țara-Româncască, spre a-şi 
deschide drum 'peste trupul lor la cetatea S-lui 
Constantin, Țarigradul visului ei de aur.
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. Cu, acest. gând, încă în: negociaţiunile de-pace 
dela Carlovitz,: cu care s'a încheiat. războiul. dela 
16$3—1699 dintre Turcia și coaliția creştină, Rusia 
își însuşea rolul de protectoare a.creştinilor orto- 
docși -din imperiul otoman, rol. afirmat tot: mai 
muit în războaiele ulterioare cu Turcii. Deci în răz- 
boiul ruso-turc din 1711, Domnul Moldovei . Dimitre 
Cantemir se uni cu ţarul protector. Prin tractatul 

încheiat: atunci. cu. Petru cel Mare,. el .recunoşteă 

suzeranitatea. ţarului, . îndatorindu-se.. a servi . cu 

trupe. auxiliare în războaiele. ce vor. fi întreprinse 

pentru liberarea Moldovei şi a celorlalţi creștini 

de sub jugul.turcesc; iar ţarul garantă, autonomia, 

țerii, cu dreptul: de moștenire a tronului în familia 

lui Cantemir în. linie bărbătească, afară de cazul 
când domnitorul s'ar. desface de biserica. ortodoxă 
sau ar. fi necredincios ţarului.. In acelaş timp, şi 
Domnul; Țerii-Româneşti Constantin ;Brâncovanu 
se .legă către : Rusia,; făcând o. învoială secretă 

pentru cooperare, îndată. ce Rusii ar intră Inn 

gători în; Ţara-Românească. . A: i 

: Această primă alianţă. ruso- română. ne-a. a- 

dus cea mai mare nenorocire. pentru desvoltarea 

ulterioară a. principatelor româneşti ca, State naţio- 

nale. -Infrângerea Ruşilor la Stănilești pe Prut a 

silit pe Cantemir să fugă în Rusia, pierzând tronul. 

Brâncovanu, .pârit la Poartă, fu dus la Constan- 

tinopole şi decapitat dimpreună; cu fiii. săi... Prin- 

cipatele: pierdură dreptul. de a-şi alege Domni pă- 

97177
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mânteni şi fură date Fanarioţilor spre exploatare 

şi demoralizare. «Vai, văi, vai de ţară b—exclamă 

cu' patriotică durere bătrânul cronica Neculcea.— 

«Ce vremi cumplite au':ajuns, 'şi la ce: cumpănă 

au căzut!» — Aşă îşi tânguiă țara fostul mâre-vor- 

nic-al Moldovei, care desfătuise pe Cantemir: de 

alianța cu farul. i 

Prea dureros, aşă dureroasă: oxperieaţă, repe- 

tată mercu în războaiele: Rusiei :pentru liberarea 

creştinilor ortodocşi; am făcut :şi acum cu alianța 

vusească, — să sperăm, „pentru ultima: dată. 

“In 'războaiele' cu: Turcii: dela. 1736-— 1739 şi 

dela 1769—1774, Rusia: încercă de nou să aducă 

la îndeplinire proiectul de stăpânire asupra prin- 

cipatelor, sub cuvânt de liberare de sub jugul tur- 

cesc. La 1739, Ruşii au ocupat Moldova şi deter- 

minară pe boieri să facă 'act formal de închinare 

sub stăpânirea rusească, în condițiuni ce garanlau 

în câtva autonomia ţerii; la 1769—1774, ei au 
ocupat chiar ambele principate,:cu scop de a le 

anexă integral.: Numai intervenţia Austriei, care 
făceă 'pretenţiuni asupra Țerii-Jtomâneşti şi Mol- 

dovei ca, eri ce fusese cândva dependente de co- 
roana ungurească, a împiedecat.: atunci ca ele să 

fie încorporate la Rusia. e 

Pentru «bunele servicii» ale cabinetului - din 

Viena, aduse prin intervenţia făcută în favoarea 
Turciei la încheierea păcii ruso-turceşti dela .Ku-
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„ ciuk-Kainardji din 1774, Poarta a cedat atunci 

Austriei Bucovina. Această, parte .a , Moldovei fu 

predată, trupelor austriace chiar de Ruşi, la eva- 

cuarea principatelor: :Eră un precedent pentru o 

parte mai mare din trupul: Moldovei ce pe urmă 

- aveă să fie cedată Rusiei de către Turcia, care nu 

aveă dreptul să facă asemenea cesiuni din pă- 

mântul principatelor, ţeri numai. tributare, iar nu 

aparținătoare imperiului. otoman. Recunoscându-i 

acest :drept, Rusia, îşi, pregătea, terenul -pentru 

anexiuni proprii. ... ne ii : 

- Războiul dela,:1806 — 812 fu întreprins anume 

în vederea anexării principatelor. Pentru această 

anexare, țarul, Alexandru 1 obțină. şi consimţi- 

mântul lui Napoleon, în pacea dela “Tilsit, (1807) 

şi la întrevederea dela. Erturt (1808). Dar. ruptura 

cu Napoleon, urmală de expediţia . nenorocită a 

acestuia în Rusia, a silit pe Alexandru să încheie 

în grabă cu Turcii pacea, dela Bucureşti din 20 

"Maiu 1812, mulţumindu-se cu partea, Moldovei 

dintre Prut şi Nistru, numită de atanei “Basa. 

rabia, care i-a fost cedată. | 

Mai înainte, numele de Basarabia ca parte a a 

Moldovei eră întrebuințat numai pentru marginea 

meridională de peste: Prut, cuprinzând ţinuturile 

dela gurile Dunării şi ţermul mării. Această parte, 

aparţinând altă dată Ţerii- -Româneşti şi fiind apoi 

unită .cu. Moldova sub Alexandru cel Bun şi . sub 

Stefan. cel Mare, .a. fost numită Basarabia, după
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dinastia Basarabilor : din 'Țaâra-Românească, în a 
cărei stăpânire 'fusese. Dela 1812 încoace, acest 
nume străbun, 'care ne 'reaminteşte : vechea : di- 
nastie' naţională a Basarabilor, a fost întins a- 
supra întregii părţi moldoveneşti dintre Prut şi 
Nistru, ce ne fu răpită atunci.” ED Ra 

CR - „ ta : DR TR : ; EI 

: Câtă, aroizostă aduceau noii stăpânitori pentru 
poporul pe care ei veneau să-l libereze de sub jugul 
turcesc, isc vedcă' chiar adela început, : în . timpul 
lungii ocupaţiuni a principatelor în acest 'războiu. 
Ei le tratau ca ţeri cucerite, nu ca; ţeri. ce aveau 
să fic liberate. La: 'reclamaţiunile contra jafurilor 
comise de trupele” ruseşti | asupra ţeranilor români, 
Gencralul Kutusov răspundeă: «Le voiu lăsă lor 
ochii pentru a plânge», cum: mărturiseşte însuş 
amiralul rus Ciciagov în „Memoriile sale (Afemoires 
de Lamiral! Paul Tehitchagof). 

 Liberatorii care, în numele iubirii creştine a 
aproapelui; “veneau să mântuească astfel ţerile 
române 'de jugul: necredincicşilor s'au ţinut de 
cuvânt. În adevăr, ci nau lăsat: Românilor Basa- 
rabeni, pentru viaţa lor: naţională, decât. «ochii * 
pentru a plânge». ră Să 

In timp de'un secol de stăpânire rusească, 
limba românească a: fost! izgonită : din biserică şi 
şcoală. Conştiinţa, naţională eră prigonită în toate 
chipurile. Eră oprit Românului să cetească Şi să 
scrie în: limba: lui; îi “eră: 'oprit să se roage lui
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Dumnezeu în: limba: lui. Intrarea cărţilor şi zia- 
relor româneşti: eră interzisă; chiar. publicaţiuni 

ştiintifice dela, noi nu puteau:să treacă graniţa, de- 
cât cu aprobare specială, în 'cuzuri :excepţionale. 

Puţina scriere românească ce prea:rar' pătrundeă 

altfel la fraţii de peste Prut ajungeă. numai prin 

contrabandă. lar când în timpul: din urmă sa, în- 

găduit Românilor Basarabeni 'să ; tipărească la 
dânșii “vreun «Cuvânt moldovenesc», :acesta, nu 

puteă, să apară decât în haina alfabetului Fusese, 

nici măcar în cirilica: românească. !: .:::: 

_ “Asuprirea Românilor Basarabeni. astfel prac- 

ticată, cu privire la cultivarea limbii:şi desvoltarea 

culturii naţionale, a fost încă mărită prin crude 

“prigoniri . politice... Ori-ce manifestare: politică, ce 

nu' eră agreată . de stăpânire: eră oprimată prin 

măsurile cele mai aspre, între care surgunirea în 

Siberia, dacă .nu : închisoarea: sau * moartea, .eră 

pedeapsa cea mai obișnuită.: Legăturilor cu: fraţii 

din România, liberă: se puneau tot felul de piedeci. 

Când la'1866, înființându-se: «Societatea Academică 

Română» din care: s'a desvoltat Academia Română 

de astăzi, au fost numiţi: trei Români din :Basa- 

rabia ca membri, :nici unul n'a: putut luă'parte 

nicio singură, dată .la şedinţele şi: lucrările. acestui 

institut e cultură, creat să întrupeze unitatea. cul- 

turii naţionale. : Ori-ce comunitate intelectuală : cu 

România. liberă cră: socotită - ca: vătămătoare sub 

“raportul politic 'şi: împiedecată sistematic.
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«Un zid până la cer» — cum atât de plastic zice 
Mihail Sadoveanu — eră ridicat ca'n basme între 

noi şi. pământul -românesc de peste Prut. «Nimic 

dela ei la noi; nimic dela. noi la. dânşii. Numai 

dorurile călătoreau spre Nistru, cu paserile primă- 

verii, şi durerile . veneau 'dintr'acolo, cu gemetele 
crivățului de iarnă». ::. 

 “Mirare că în aşă. condițiuni. s'a, mai putut 

păstră elementul românesc al - Basarabiei în: pro- 
porţie de peste două, -'treimi : a .populaţiei. întregi. 

E o dovadă de vitalilate-şi de putere.de rezistenţă, 
care ne îndreptăţeşie : la cele. mai bune speranţe 
pentru desvoltarea lui în viitor, .la, sinul patriei 
mume. - a | 

: Negreşit, acest element: românesc, care cu 
atâta tărie a rezistat, desnaţionalizării . îindrumate 
prin asemenea măsuri, e aproape:: numai stratul 
țerănesc. Și ce e dreptul, țeranul, nevoit prin îm- 
prejurările vieţii să. aibă mai mult preocupaţiuni 
de bună-stare. materială - decât: de: politică şi cul- 
tură naţională, a avut mai puţin să sufere. de 
asuprirea stăpânirii rusești, care-i. îngăduiă în- 
destularea nevoilor lui materiale în măsură. mul- 
țumitoare, din pământul roditor al Basarabiei. 
Ținut în stare lipsită de cultură, el eră bun bucuros 
să aibă asigurată .pânca de toate zilele, şi puţină 
grijă îşi făcea, de nevoile intelectuale și de liber- 
tăţi politice. In această privinţă, guvernul român 
şi Corpurile noastre; legiuitoare au o grea. pro-
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blemă înainte, dela a.cărei înţeleaptă rezolvare 

va, depinde îndreptarea spre mai bine. 

Fie ca această îndreptare să îmbunătăţească 

şi soarta: ţeranului român de dincoace de: Prut, 

care:nu mai puţin are. nevoie: să. fie ridicat prin 

cultură la demnitatea cetăţeanului liber.. şi con- 

ştient de drepturile şi datoriile sale cetățenești. - 

i 

ip 

După desmembrarea Basarabiei în 41812, Ru- 

sia n'a renunţat la. planurile sale de stăpânire 

asupra principatelor românești...: Ea 

Renaşterea . noastră naţională, : începută cu 

revoluţia din :1821 care a înlăturat .pe Fanarioţi 

şi a restaurat domnia pământeană, eră.de natură, 

a pune stavilă şi năzuinţelor ruseşti în acea pri- 

vinţă.. Spre:a. înlătură, aceasta, Rusia întreprinse 

războiul din 1828—1829, prin: care.a silit Turcia 

să-i recunoască formal, în pacea dela Adrianopole, 

dreptul de protectorat asupra principatelor. 

Protectoratul rusesc a; devenit apoi de fapt 

o supremație mai apăsătoare decât suzeranitatea 

turcească. Contra lui s'a. ridicat revoluţia. din 1848 

în principate. Contra. lui s'au ridicat. protestările 

şi plângerile patrioţilor. „pribegiţi după. înnăbu- 

şirea. revoluţiei, care au .căutat refugiu şi sprijin 

în Occidentul civilizat... :. -:: ; 

“După 2$.de ani de. protectorat :rusesc, care 

în. timp atât de:scurt se făcuse mai odios decât su-
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zeranitatea.. turcească, principatele. româneşti au 
lost în sfârşit: liberate: de supremaţia împărăției 
„«protectoare», - prin. intervenţia -. puterilor. occi- 
dentale. Ocuparea principatelor, de către Ruşi la 
1853——1854, în: războiul început. atunci cu “Turcia, 
a determinat Franţa, sub Napoleon JI, în. unire cu 
Anglia; şi “cu. regatul : Sardiniei. care. apoi a făcut 
unitatea Italiei, să declare războiu Rusiei cotro- 
pitoare, venind în ajutor Turciei. 

: -Invinsă în 'războiul de Crimâa, Rusia fu silită 
să renunţe, în pacea: dela: Paris din: 1856, lo, protec- 
toratul asupra principatelor 'vomâneşti.. In acelaş 
timp, ea a trebuit să cedeze Moldovei o parte din 
Basarabia, ţinutul dela gurile Dunării, vechea, Ba- 
sarabie' propiu zisă, foâstă stăpânire a Basarabilor. 
Puterile occidentale: întrunite . în congresul. dela 
Paris au: înţeles: marele “interes al Europei pentru 
a îndepărtă, Rusia dela Dunăre și a întări, la, gu- 
rile marelui fluviu ce uneşte Occidentul:cu Orientul, 
noul Stat român:ce. urmă să se - înfiinţeze: prin 
unirea principatelor, hotărită;: atunci. | 

| Din: nefericire pentru noi, această politică 
curopeană, n'a fost continuată în mod: consecuent. 

„ Congresul : dela -Berlin,. care a, regulat ches- 
tiunea orientală după războiul: ruso-româno-ture 
din 1877—1878, a cedat stăruinţelor ruseşti dea ne luă Basarabia în 'schimbul Dobrogei, liberată de Stăpânirea turcească - cu' concursul nostru şi cu- 
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venită nouă ca, dreaptă moştenire dela "Mircea cel 

Bătrân şi ca fară. locuită în majoritate de Români. 

Aşă ne răsplăteă Rusia. ajutorul ce i-am „dat în 

acel războiu, la care am luat parte pentru, afir- 

marea independenţei noastre şi pentru desrobirea 

Bulgariti, fără de care. ajutor al nostru, eră şi 

atunci să urmeze seria înfrângerilor care au dus-o 

la, prăbuşirea de acum. E | 
Chiar aceleaşi puteri occidentale care au in- 

augurat seria înfrângerilor ruseşti prin războiul 

de. Crimba, Franța, Anglia şi, Italia, care ne-au 

susținut atunci contra Rusiei Şi ne-au ajutat atât 

de mult în aspiraţiunile noastre naţionale pentru 

unire şi pentru întemeierea unei. dinastii, | spre, a 

ne întări ca Stat şi popor. latin la! porţile Orien- 

tului, chiar ele sau aliat cu Rusia, în cumplitul 

războiu de acum. Contra, sentimentului și preve- 

derii celor mai încercaţi oameni politici ai noştri, 

în. frunte cu. regele Carol, am fost ademeniţi şi 

noi să aderăm la această alianță, după atâtea 

experienţe desamăgitoare ce am făcut cu fostul 

«protector». | 

„Fără învoirea erii prin “glasul autorizat 

al reprezentanţilor ei constituţionali, cum s'a urmat 

în războiul Independenţei încununat. de victorie, 

când convenţia, . militară cu Rusia a fost supusă 

aprobării Corpurilor legiuitoare, conform consti- 

tuţiei, — fără asemenea măsură, constituţională, sa, 

încheiat alianța pe care s'a, bizuit intrarea, noastră 
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în cel mai mare războiu cunoscut în istorie, cu 

pregătirea şi organizarea ce sau văzut, şi în 
izolarea, care ne lăsă, la discreţia Rusiei. 

Infrângerea inevitabilă şi prăbuşirea colosului 

cu picioare de: lut au urmat. 

"Fără vina Țerii, care nu e responsabilă de 

„această alianţă, cum nici de călcarea, alteia, am- 

pele deopotrivă în afară de constituţie, care pre- 
vede că, convenţiunile cu Statele străine, «pentru 

ca să aibă autoritate îndatoritoare, trebue mai 

întâiu să fie supuse puterii legiuitoare şi aprobate 

de ea», — fără vina Țerii, fără vina ostaşului 

român, care (excepţie făcând câţiva. de categoria, 

organelor netrebnice) şi-a, împlinit datoria cu re- 
cunoscută vitejie şi devotament, ne-am făcut păr- 

tași la înfrângere, ca victimă a Rusiei. | 

Acum trebue să, suferim. consecuenţele fatale 
ale nenorocitei alianţe, precum am îndurat şi pe 
cele atât de grele ale celei dintâiu alianţe cu ţa- 
rul protector de acum 207 ani. Să le suferim cu 
bărbăţie şi demnitate! Să le suferim cu credinţă 
în dreptul nostru la viaţă ca, Stat şi ca popor, cu 
credinţă în dreptatea pe care geniul adevărului 
şi al binelui, „activ în istorie, o împarte tuturor 
popoarelor. 

Dela, Soare-răsare, o rază vine să ne întă- 
rească în această credinţă. E raza ce a reînviat 
Basarabia la viaţă românească.



— 19 — 

In ziua de 27 Martie (9 Aprilie), «Sfatul Ţerii» 

din Moldova de peste Prut, cu 86 voturi pentru, 

3 contra și 36 abţineri, a votat următoarea :rezolu-- 

iune: a 
«In numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţerii 

«declară: - 

« Republica democratică moidovenească (Ba- 

«sarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Du- 

«năre, marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, 

«ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de: 
«ani din trupul. vechei Moldove, în puterea drep-- 

«tului istoric şi a dreptului de neam, pe. baza 
«principiului că noroadele singure să-şi hotărească 
«soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se: 

«unește cu mama sa România». | 

Apoi prezidentul Consiliului de miniştri al 

României D-l Alexandru Marghiloman, care eră 

de faţă, venind să încheie acest fericit act ce a 

adus la îndeplinire, a făcut declaraţia: 

«In numele Poporului Român şi al M. S. Re- 
«gelui Ferdinand I al României, iau act de acest 

«vot quasi unanim şi declar Basarabia unită cu Ro- 

« mânia, de veci una şi nedespărţită ». 

Acest vot şi această declaraţie au fost pro- 

mulgate prin decretul regal din 9 Aprilie, publicat 

în Monitorul Oficial al României No. S$ din 10/23 

Aprilie. 

In acelaş N-r a Monitorului a apărut Şi de-. 

cretul regal prin care D-nii Ion Inculeţ și Da-
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niil Ciugurcanu, Români 'din Basarabia, sunt nu- 
miţi miniştri fără portofoliu. în Consiliul de miniş- 

tri al României. Fostul ' guvern al Republicei mMol- 

doveneșşti Basarabia, ul cărui prezident eră D- 
Ciugureanu, s'a declarat el: însuş disolvat. ' Regele 
României a numit apoi un Consiliu de directori 
pentru administraţia provizorie provincială a Ba- 

sarabiei, decret apărut de asemenea în acelaș N-r 

al Monitorului Oficial. | 

In locul D-lui Inculeţ, fost prezident, al Sfa- 

tului Țerii, a fost ales în unanimitate D-l Con- 

stantin Stere, Românul Basarabean care, surgunit 

în Siberia Şi devenit apoi în România profesor 

universitar şi deputat, a pus — ca deputat ales în 

Sfatul Țerii al Basarabiei — cele mai mari silințe 

pentru întăptuirea, unirii. 

Ziua de 27 Martie în care s'a proclamat unirea 

este şi rămâne, alăturea de 24 Ianuarie, una din 
„cele mai mari date istorice ale României contem- 
porane. | 

«Buna-Vestire» de zămislirea Mântuitorului, 
pe care Biserica noastră o serbă-cu două zile mai 
înainte, a fost o zi de zămislire şi pentru mântuirea, 
Basarabiei, rechemată la viăță românească prin 
buna vestire dela 27 Martie. 

Să fie de bun augur această,. coincidenţă ! 

Ba
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„Reunirea Basarabiei cu patria mumă, făcută 

în aceste împrejurări, între tratativele. de. pace 
pentru încheierea nenorocitului  războiu, .. coincide 
şi cu amintirea unei epoce de;;glorie din trecutul 

nostru.. E A DOI e i pi E pi 

= Intre 24 Ianuarie şi. 27 Martie, pe: când. în 
Basarabia apăreă,; prima, : rază, . ce, vestea „aurora; 
mântuirii, , ngi, serbam...aci. pomenirea, . pioasă: 
a celui mai mare. din Basarabi. care-a stăpânit 

în. părţile :ei :şi - dela; „care stăpânire. i-a: rămas 

numele. Cao reamintire; a. faptelor. mari. ale: stră- 
hunilor, „săvârşite: în.. vremi : de: grele, încercări 

prin care au trecut țara: „Şi 'neamul ;nostru, ni se, 

arătă umbra însufleţitoare a lui Mircea Vodă cel 

Bătrân, împlinindu-se 500 de ani dela moartea lui, 
la 13 Fevruarie (31 Ianuarie). 

Intru comemorarea acestui erou al neamului 

nostru şi al creştinătăţii, ne vom ocupă, în cursul 

ce se deschide astăzi, de domnia lui, — în isto- 

ria noastră, cea dintâiu domnie mai însemnată 

şi din punctul de vedere al istoriei universale. 

«Principe între creştini cel mai viteaz și cel 

mai ager»: aşi, caracterizează cronicarul turcesc 

al timpului pe Mircea Vodă, Domn român de patru 

ori învingător în războaiele lui cu Turcii, alte-ori 

opunându-le vitejească rezistenţă, numai odată 

învins şi de două ori impărtășind înfrângerea cu 

aliaţii cărora le-a venit în ajutor. 

«Mircea Vodă cel Bătrân», — zice cronicarul
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nostru — «după nişte semne 'ce' se: văa, vrednic de 
laudă, multe lucruri va fi:făcut vrednice de auzit). 

Aceste lucruri. vrednice de auzit, săvârşite în 
războaie vitejeşti pentru: apărâraa; ţerii şi cre: 
dinţei, cum şi prin fapte înțelepte ale păcii; aceste 
lucruri: vrednice: de auzit, prin care el a: înscris 
înistorie: pagini de! glorie” pentru neâmul: româ: 
nesc, vom căută' să le:cunoaşterri mai de: aproape" 
Şi: să' le 'apreciem după. cuviinţă. 

Faptele iubirii'de ţară şi 'ale'tăriei de credinţă! 
virtuţi. prin -care: ela strălucit întră" contemporani 
şi: străluceşte: în istorie“ pentru toate: timpurile, să; 
ne fie îndemn și: învățătură! a


